U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXIII/193/2021
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 23 września 2021 roku
w s p r a w i e : zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego XXV/152/2020 z d n i a
1 7 g r u d n i a 2 0 2 0 r . w sprawie uchwały budżetowej na 2021r.

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.037.781,36 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 59.022.325,30 złotych.

1. Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

+105.000,00 złotych
-95.000,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy powiatowe
dokonuje się zmniejszenia planu . Gmina Międzychód zmniejszyła poziom dotacji celowej planowanej
w roku 2021 na rzecz Powiatu Międzychodzkiego, z przeznaczeniem na współfinansowanie połączeń
autobusowych, organizowanych przez spółkę PKS Poznań. Ostatecznie nie zaszła konieczność
wydłużenia obowiązującego do 30.06 br. porozumienia pomiędzy Gminą Międzychód a Powiatem
Międzychodzkim, w związku z tym, iż dnia 28 czerwca formalnie powstał Związek powiatowogminny pn. „Wielkopolski Transport Regionalny”. Od tego momentu, Gmina Międzychód, która jest
członkiem tego związku, może przekazywać środki finansowe bezpośrednio na rzecz wspomnianego
związku.
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

+ 200.000,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się
zwiększenia planu dochodów w związku z umową RIK.272.47.2021.I z dnia 13.07.2021 zawartą z
Gminą Sieraków w sprawie pomocy finansowej przy realizacji zdania „Remont drogi powiatowej nr
1737P na odcinku od dr. Pow. Nr 1736P do m. Przemyśl, na długości 968m”.

2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+87.950,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+87.950,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów w związku:
1) z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.279.2021.6 z dnia 13.09.2021r. informującą o
dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom

pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP za okres IX-XII/2021 r.- kwota 16.000,00
złotych
Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz.56-wydatkowanie środków z rezerwy na inny cel
niż określony w decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2) w związku z pismem KW PSP WF.0761.50.2021 z dnia 27.08.2021 informującym o przyznaniu
środków w ramach Funduszu Wsparcia – 71.950,00 zł. przeznaczeniem na zakup sprzętu
pożarniczego oraz sprzętu ochrony osobistej strażaka.

3. Dział 758 – Różne rozliczenia

-69.675,40 złotych

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
-73.247,00 złotych
W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów w związku z informacją Ministra Finansów o
ostatecznych kwotach subwencji na rok 2021.
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

+3.667,60 złotych

W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan
dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanych wydatków niewygasających.
Rozdział 75832 - Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

-96,00 złotych

W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75832 - Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla
powiatów zmniejsza się plan dochodów w związku z informacją Ministra Finansów o ostatecznych
kwotach subwencji na rok 2021.

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+400.337,69 złotych

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

+3.017,69 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne zwiększa się plan
dochodów w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Chrzypsko Wielkie przeznaczeniem na realizację
zadań w zakresie WWRD.
Rozdział 80115-Technika

+4.620,00 złotych

Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie

+4.620,00 zł
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W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika dokonuje się zwiększenia planu
dochodów w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów ze sprzedaży zbędnego sprzętu
rolniczego-pismo ZST.3141.6.2021 z dnia 12.08.2021r.
Rozdział 80195- Pozostała działalność

+392.700,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia
planu dochodów o kwotę 392 700,00 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków związanych w
zakupem sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 2 w ramach projektu WRPO Poddziałanie
8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – projekty konkursowe oraz tryb nadzwyczajny w zakresie
epidemii COVID-19 – zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w
zakresie kształcenia zawodowego
5. Dział 851 - Ochrona zdrowia

0,00 złotych

Rozdział 85195 –Pozostała działalność

0,00 złotych

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 –Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie
dochodów celem dostosowania do zmiany klasyfikacji budżetowej.
6. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+432.769,49 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów w
związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.158.2021.7 w związku z
korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od I-V/2021 i
wprowadzeniem nowych kosztów utrzymania:
DPS Piłka-Zamyślin +445.916,60 zł.
DPS Łężeczki -13.147,11 zł.
7. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+9.763,97 złotych

Rozdział 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+12.861,00 złotych

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki uzyskane z
tytułu obsługi .
Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy

-3.097,00 złotych
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W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy
Pracy zmniejsza się plan dochodów w związku z koniecznością zwrotu środków otrzymanych jako
koszty obsługi COVID-19.
8. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

+4.481,00 złotych
+4.481,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze dokonuje się zmian w planie dochodów:
1) zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu o środki wypracowane
podczas akcji letniej -kwota 47.481,00 zł.
2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 43.000,00 zł w związku z nieuzyskaniem
planowanych dochodów z najmu pomieszczeń.
9. Dział 855 - Rodzina

+22.154,61 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

+14.554,61 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85508–Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu
dochodów z tytułu zwrotu świadczeń przez zobowiązanych oraz uzyskaniem wyższych wpływów z
innych powiatów za dzieci pochodzące z tych powiatów a umieszczone w pieczy zastępczej na terenie
powiatu międzychodzkiego.
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

+7.600,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem wyższych
wpływów z innych powiatów za dzieci pochodzące z tych powiatów a umieszczone w pieczy
zastępczej na terenie powiatu międzychodzkiego.
10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+45.000,00 złotych

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

+45.000,00 złotych

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019- Wpływy i wydatki
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan
dochodów w związku z uzyskaniem wyższych wpływów od planowanych
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II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.830.529,94 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 63.477.374,74 złotych.
Zmiany w poszczególnych dzia łach przedstawiają się nastę pująco:
1 Dział 600 - Transport i łączność

+119.000,00 złotych

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

+14.900,00 złotych

Proponowane zwiększenie środków budżetowych w dziale 600, rozdział 60002 o 14.900 zł, wynika z
zadeklarowanego wkładu finansowego Powiatu Międzychodzkiego, w wysokości 25.000 zł, z
przeznaczeniem na przygotowanie Wstępnego Studium Planistyczno- Prognostycznego, dla projektu
„Remont linii kolejowej nr 363 na odcinku Międzychód- Skwierzyna”, w ramach II etapu naboru do
programu Kolej+ w Województwie Lubuskim. Wkład własny w formie dotacji celowej, zostanie
przekazany na rzecz Samorządu Województwa Lubuskiego.
Powiat Międzychodzki zadeklarował również wkład własny w przygotowywane Wstępne Studium
Planistyczno- Prognostyczne projektu Województwa Wielkopolskiego „Rewitalizacja linii kolejowej nr
368 Międzychód- Szamotuły”, w wysokości 10,21% wartości inwestycji, co zgodnie z szacunkiem
UMWW wynieść miało równowartość 120.000 zł. W wyniku oszczędności, jakie nastąpiły po
wyłonieniu wykonawcy Studium dla linii nr 368, wysokość dotacji celowej, jaką Powiat winien
przekazać na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosła 109.885,12 zł. Wobec
powyższego zachodzi konieczność zwiększenia pozostałej kwoty do 25.000 zł i przekazanie na rzecz
Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na projekt dla linii nr 363.
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

-95.000,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy powiatowe
dokonuje się zmniejszenia planu . Gmina Międzychód zmniejszyła poziom dotacji celowej planowanej
w roku 2021 na rzecz Powiatu Międzychodzkiego, z przeznaczeniem na współfinansowanie połączeń
autobusowych, organizowanych przez spółkę PKS Poznań. Ostatecznie nie zaszła konieczność
wydłużenia obowiązującego do 30.06 br. porozumienia pomiędzy Gminą Międzychód a Powiatem
Międzychodzkim, w związku z tym, iż dnia 28 czerwca formalnie powstał Związek powiatowogminny pn. „Wielkopolski Transport Regionalny”. Od tego momentu, Gmina Międzychód, która jest
członkiem tego związku, może przekazywać środki finansowe bezpośrednio na rzecz wspomnianego
związku.
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

+200.000,00 złotych

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się
zwiększenia planu wydatków w związku z umową RIK.272.47.2021.I z dnia 13.07.2021 zawartą z
Gminą Sieraków w sprawie pomocy finansowej przy realizacji zdania „Remont drogi powiatowej nr
1737P na odcinku od dr. Pow. Nr 1736P do m. Przemyśl, na długości 968m”.
Ponadto
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-dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4270- zakup usług remontowych o kwotę 200.000,00
zł (środki własne)
- dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 200.000,00 zł. (środki własne)

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

0,00 złotych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00 złotych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zmienia się plan wydatków celem dostosowania do potrzeb (konieczność ponoszenia kosztów w
związku z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa ul. Sikorskiego 20).
3. Dział 710 – Działalność usługowa

0,00 złotych

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

0,00 złotych

W dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany dokonuje się zmian w
planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+107.950,00 złotych

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+87.950,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków w związku:
1) z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.279.2021.6 z dnia 13.09.2021r. informującą o
dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom
pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP za okres IX-XII/2021 r.- kwota 16.000,00
złotych
Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz.56-wydatkowanie środków z rezerwy na inny cel
niż określony w decyzji o ich przyznaniu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2) w związku z pismem KW PSP WF.0761.50.2021 z dnia 27.08.2021 informującym o przyznaniu
środków w ramach Funduszu Wsparcia – 71.950,00 zł. przeznaczeniem na zakup sprzętu
pożarniczego oraz sprzętu ochrony osobistej strażaka.
Ponadto:
Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskami PF-0332.09.2021 z dnia 06.09.2021 oraz
PF-0332.09.2021 z dnia 31.08.2021 celem zabezpieczenia środków na nagrody oraz na wydatki
niezbędne do bieżącego funkcjonowania Komendy.
Rozdział 75495 - Pozostała działalność

+20.000,00 złotych
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W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 – Pozostała
działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków:
- o kwotę 15.000,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki związane z przechowywaniem pojazdów
- o kwotę 5.000,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem narkotesterów w ramach
funduszu prewencyjnego.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia

-327.410,00 złotych

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe

-327.410,00 złotych

Dokonuje się rozwiązania rezerwy utworzonej jako poręczenie pożyczki SPZOZ.w kwocie 327.410,00
zł. w związku z dokonaniem spłat 2 rat przez szpital.
Łączna kwota rezerw po zmianach wynosi 565.537,24 złotych.
6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

+758.824,48 złotych

Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne

+358.533,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan
wydatków celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia + pochodne w związku z organizacją
nowego roku szkolnego.
Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

+113.407,69 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne zwiększa się plan
wydatków
-w związku z otrzymaną pomocą z Gminy Chrzypsko Wielkie przeznaczeniem na realizację zadań w
zakresie WWRD-3.017,69 zł.
- na wynagrodzenia + pochodne w związku z organizacją nowego roku szkolnego 110.390 zł.

-46.046,00 złotych

Rozdział 80115- Technika
Zespół Szkół Technicznych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika- Zespół Szkół Technicznych
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł uprzednio przeznaczoną na realizację zadania
„Budowa boiska…..”. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 449.334 zł na wynagrodzenia + pochodne w związku z
organizacją nowego roku szkolnego
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- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.620,00 zł. w związku z uzyskaniem nieplanowanych
dochodów ze sprzedaży zbędnego sprzętu rolniczego-pismo ZST.3141.6.2021 z dnia 12.08.2021r.i
przeznacza się te środki na zamówienie kontenerów i wywóz zniszczonych mebli oraz zakup gablot do
budynku „A”.
Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia

+264.127,00 złotych

Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie

+264.127,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 119.127 zł na wynagrodzenia + pochodne w związku z
organizacją nowego roku szkolnego
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 145.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „
Termomodernizacja dachu budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz dostosowaniem
instalacji odgromowej do obowiązujących przepisów ppoż. w Zespole Szkół nr 2 w Międzychodzie”
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące

+157.683,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące dokonuje się
zwiększenia w planie wydatków o kwotę 157.683 zł na wynagrodzenia + pochodne w związku z
organizacją nowego roku szkolnego
Rozdział 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne

+15.223,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne zwiększa się plan
wydatków celem zabezpieczenia środków w związku z organizacją nowego roku szkolnego
Rozdział 80142- Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

+54.795,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, dokształcania i
doskonalenia kadr dokonuje się zwiększenia w planie wydatków celem zabezpieczenia środków w
związku z organizacją nowego roku szkolnego (zwiększona ilość kursów).
Rozdział 80195- Pozostała działalność

-158.898,21 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zmian w
planie wydatków celem pokrycia zwiększonych kosztów refundacji wynagrodzenia prezesa ZNP
zgodnie z zawartym porozumieniem oraz przesuwa pozostałe środki na pokrycie braków w jednostkach
oświatowych w związku z organizacją nowego roku szkolnego.
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7. Dział 851 - Ochrona zdrowia

+1.327.410,00 złotych

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

+1.327.410,00 złotych

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu
wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Adaptacja
pomieszczeń na nową lokalizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w
Międzychodzie z dostosowaniem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu
organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii”. Kwota oferty
która została wyłoniona jest wyższa od środków zabezpieczonych na ten cel. Zgodnie z decyzją
Zarządu Powiatu postanowiono o zwiększeniu poziomu środków celem zakończenia procedury
przetargowej. Ponadto wprowadza się środki na ewentualne prace remontowe.
.

8. Dział 852 - Pomoc Społeczna

+546.251,49 złotych

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

+492.769,49 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej dokonuje się zmian:
Dom Pomocy Społecznej Łężeczki
+45.000,00 zł
W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o
środki OŚ z przeznaczeniem na wykonanie wymiany złoża w osadniku.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem 7/2021 z dnia 03.09.2021 celem
zatrudnienia pielęgniarek na umowę zlecenie oraz zabezpiecza brakujące środki na wydatki
inwestycyjne.
Ponadto:
- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13.147,11 zł. w związku z otrzymaniem decyzji
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.158.2021.7 zmniejszającą poziom dotacji w związku z korektą
planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od I-V/2021 i
wprowadzeniem nowych kosztów utrzymania:
- zwiększenia planu wydatków o środki własne powiatu w kwocie 13.147,11 zł. celem zabezpieczenia
standardu usług w Domu na niezmienionym poziomie.
Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin

+477.769,49 zł

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w planie
wydatków
- o kwotę 15.000 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy
- o kwotę 32.769,49 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów zakupu żywności dla
mieszkańców
- o kwotę 20.000,00zł. na sfinansowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej miejsc
wypoczynkowo-rekreacyjnych dla mieszkańców przy odcinku „B” Piłka,
- w planie finansowym Starostwa zabezpieczono kwotę 380.000,00 zł. z przeznaczeniem na prace
remontowe w Domach.
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Ponadto:
- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 445.916,60 zł. w związku z otrzymaniem decyzji
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.158.2021.7 zwiększającą poziom dotacji w związku z korektą
planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od I-V/2021 i
wprowadzeniem nowych kosztów utrzymania
- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę środków własnych w wysokości 445.916,60 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

+53.482,00 złotych

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków
- o środki należne z tytułu obsługi PFRON 12.861,00 zł.
- o kwotę 30.621,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego zatrudnienia w jednostce
i wydatki rzeczowe w związku z przeniesieniem do nowej siedziby.
9. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy

-3.097,03 złotych
-3.097,03 złotych

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy
Pracy zmniejsza się plan wydatków w związku z koniecznością zwrotu środków otrzymanych jako
koszty obsługi COVID-19.

10. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

+159.301,00 złotych

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

+169.045,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze dokonuje się
1) zwiększenia planu wydatków:
- o kwotę 121.564 zł na wynagrodzenia + pochodne w związku z organizacją nowego roku szkolnego
- o kwotę 47.481,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z przeprowadzonej akcji letniej.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem 3141.5.2021 z dnia 8.09.2021
celem zabezpieczenia środków na opłaty za ogrzewanie gazowe oraz opłaty za windę.
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

-9.016,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologicznopedagogiczne dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w związku z organizacją nowego roku
szkolnego 2020/2021.
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Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

0,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne dokonuje
się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem ZST.3141.7.2021 z dnia 8.09.2021 celem
zabezpieczenia środków na odprowadzenie ścieków i usług dystrybucji energii.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

-728,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, 85495– Pozostała działalność
zmniejsza się
plan wydatków w związku z dokonaniem podziału środków przeznaczonych na ZFŚS nauczycieli
emerytów na poszczególne placówki oświatowe.

11. Dział 855 - Rodzina

+141.400,00 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

+118.400,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem
zabezpieczenia środków na zwiększone koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej w związku ze
zmianą kwoty pomocy oraz zwiększoną ilością dzieci kierowanych do rodzin zastępczych.
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

+23.000,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą kwoty pomocy oraz
zwiększoną ilością dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00 złotych

Rozdział 92118- Muzea ,
Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie

0,00 złotych

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118- Muzea , Muzeum Zamek
Opalińskich w Sierakowie dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania do zmiany
klasyfikacji budżetowej.
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